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Zijn accountant en
controller op weg naar
een duurzame toekomt?
 Leetijd van ongeveer 6 minuten
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Meer edrijven kiezen
voor Nederland door
aanhoudende
onzekerheid over rexit
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Zijn accountant en controller op weg naar een duurzame
toekomt? Hoe ziet de omgeving eruit waarin accountant en
controller in de toekomt moeten functioneren? Dat onderwerp
tond op 6 eptemer centraal, tijden een ijeenkomt van NAVRC met al thema 'Are we fit for the future?'

Han Hoogervort, voorzitter van de International Accounting
tandard oard, oud-miniter onder meer van Financiën en oudAFM-voorzitter, vindt de ituatie vergelijkaar met 2007, vlak voor de
ankencrii. "De anken heen weliwaar inddien hun
financiële reerve vergroot. In uropa heen ze nu gemiddeld vier
procent eigen kapitaal, in de V ze procent. Dat i een vooruitgang
met 2007. Maar het i nog teed te weinig. r hoeft maar iet te
geeuren en het gaat weer mi."
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Volgen Hoogervort heeft de timuleringpolitiek van de uropee
ank verregaande gevolgen. "Het werkte in de zin dat de rente laag i
geleven. Maar tegen welke prij? Voor de penioenfonden pakte
het dramatich uit. In de jaren negentig hadden ze een dekkingraad
van 140 procent. Nu zitten velen rond de honderd procent of zelf
eronder, veel te weinig met het oog op toekomtige
alaritijgingen."

Heilige koe
Het groote gevaar vindt Hoogervort de chuldenlat van landen.
"Zolang de rente laag i en geld ijna grati kijken regeringen wel uit
om politieke riico' te nemen door for te ezuinigen. en ander
proleem zijn de particuliere chulden. Nederland heeft de
taatchuld redelijk onder controle, maar de hpotheekchulden
zijn enorm hoog. De hpotheekrenteaftrek i inmiddel aangepakt,
maar nog veel te weinig. De regering moet de hitorich lage rente
enutten om door te pakken. In Groot-rittannië heeft Thatcher de
hpotheekrente innen een paar jaar afgeouwd. Daar i niemand
lechter van geworden."
De oud-VVD-politicu tak de hand ook in eigen oezem. "Ik vind dat
mijn partij Nederland veel goed heeft geracht, maar we zijn wel veel
te lang achter de heilige koe van de eigen woning lijven lopen. We
moeten van die chuldverlaving af. Maar de politieke kan daarop i,
ik zeg het eerlijk: nul."

rexit
uropa-correpondent en columnit Caroline de Gruter werkte voor
NRC Handellad in divere landen. Haar telling voor de
ijeenkomt: door de gloaliering taat de democratie onder druk.
"De Poole regering wilde het penioenteem veranderen. De
oppoitie verzette zich hier fel tegen. Dat haalde niet uit. Pa toen
Pimco proteteerde, veranderde de regering de plannen. De U wilde
dat Zwiterland het ankgeheim ophief. Het land weigerde dat,
totdat Wall treet ingreep. In Griekenland kwam naar aanleiding van
de U-ezuinigingen het linke riza aan de macht, die vervolgen
niet ander kon dan door te gaan met te ezuinigen. Concluie:
doordat landen economich teed meer amenmelten, heen
urger het nakijken."
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De grootte verandering voor de U i uiteraard de rexit. De Gruter:
"Nederland i een ondgenoot kwijtgeraakt. Al Den Haag vroeger
iet wilde ereiken innen de U dan elde men met Londen. Had
men die over de treep getrokken dan waren we al klein land al een
heel eind. Dat i voorij. Niet voor niet ezochten Nederlande
diplomaten de afgelopen tijd divere kleine U-landen op zoek naar
nieuwe ondgenoten. We moeten on gaan richten op Duitland,
Frankrijk en panje. Al uw werkzaamheden internationaal zijn
georiënteerd, dan raad ik u aan dat ook te doen."
Hopen dat het Verenigd Koninkrijk op haar chreden terugkeert en
de rexit aflaat, heeft geen zin. De Gruter: "Dat moeten we ook
niet willen, want wat voor ngeland krijgen we er dan voor terug?
en land dat de hete adem van de rexeteer voortdurend in de nek zal
voelen. en land du dat nog minder dan de afgelopen jaren ereid
zal zijn om conceie te doen. Daar heeft de U geen enkel elang
ij."

Te druk
Welke economiche ontwikkeling taat on te wachten? I men
optimitich over de groei van het eigen edrijf? Vragen die de
aanwezigen konden eantwoorden tijden een digitale enquête
onder leiding van euranalit Kee de Kort.

41 procent verwacht dat de groei van de economie zich voorzet op het
huidige niveau, 28 procent voorziet een grotere groei, twintig
procent een afvlakking terwijl elf procent prolemen verwacht. Voor
de eigen organiatie gaat negentien procent uit van een veretering,
48 procent denkt dat er weinig verandert, 29 procent voorziet
mindere reultaten en vier procent moeilijke tijden.
Opvallend i dat ruim tweederde van de aanwezigen zegt ezig te zijn
met een eventuele volgende economiche crii, waarij 39 procent
dat permanent doet. Ook geeft 35 procent aan 'zich voldoende met de
lange termijntoekomt van hun organiatie ezig te houden om niet
te worden verrat'. Kee de Kort, met een lach: "Dat hoop ik dan maar
voor u. Maar al ik zie dat 33 procent aangeeft zich te weinig met de
toekomt ezig te houden en elf procent het er zelf te druk voor
heeft, dan temt mij dat niet optimitich."
Hoe elangrijk i duurzaamheid voor de aanwezigen in hun rol al
ondernemer? 43 eteedt er naar eigen zeggen de nodige aandacht
aan, 42 procent vindt het elangrijk, tegen 22 procent die er weinig
aan doet en elf procent waarij duurzaamheid een marginale rol
peelt.

Triple P
Het i koren op de molen van Herman Wijffel, oud-voorzitter van de
Raoank, ex-ewindvoerder ij de Wereldank, oud-voorzitter van
de R. Tegenwoordig i hij veronden aan het utainale Finance
La. Volgen Wijffel gaat het meer dan ooit om 'Triple P' in het
zaken doen: zorg niet alleen voor Profit, maar ook voor Planet en
People. "Ook jullie al financiële menen krijgen daarmee te maken,
omdat het huidige economiche teem difunctioneert. r wordt
telelmatig ingeteerd op natuurlijke ronnen. Rond de
eeuwwieling chreef ik een R-rapport over maatchappelijk
verantwoord ondernemen. Toen ging het om de eerte generatie
MVO: prima al je al ondernemer wint maakt, maar het mag niet
ten kote gaan van het milieu en de werknemer."

Het MVO-denken i inmiddel een tap verder. Wijffel: "Nu i het
niet meer voldoende dat je geen chade veroorzaakt aan de twee
andere P'. Je moet al ondernemer waarde creëren, niet alleen voor je
edrijf, maar ook voor het milieu en de werknemer. Tot 2000 golden
de millenniumdoelen op het geied van onder meer onderwij,
welvaart en gezondheidzorg. Die doelen zijn in grote lijnen gehaald.
Nu zijn er 17 nieuwe utainale Development Goal. teed meer
edrijven omarmen die. Zo wil Philip op het geied van
gezondheidzorg eraan ijdragen dat in 2025 drie miljard menen
een eter leven leiden."

Niet peimitich
Circulaire economie i het toverwoord van de toekomt. Alle
producten moeten uiteindelijk opnieuw worden geruikt. Daar ligt
een taak voor accountant en controller. Wijffel: "Jullie moeten in
kaart rengen hoe die tromen verlopen. r i nog veel te doen, want
de plu ij Profit wordt volledig tenietgedaan door de min ij Planet
en People. Met andere woorden: onze manier van produceren levert
nog teed maatchappelijke chade op."
Overigen i Wijffel niet peimitich wat etreft de toekomt.
"Waarom i de men op aarde zo’n dominante factor geworden?
Omdat hij zich telken weet aan te paen aan veranderende
omtandigheden. Dat zal ook deze keer geeuren. Dat hiervoor eert
nog een paar rampen nodig zijn, daarover maak ik mij geen illuie."
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anken zetten klimaatkrael,
detail onekend
Nederlande financiële intellingen heen
woendag hun handtekening gezet onder
afpraken die moeten ijdragen aan de
klimaatdoelen van Parij, maar veel lijft nog
onduidelijk. 
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Tweederde edrijven mit
deadline informatieplicht
energieeparing
22 duizend edrijven heen voor 1 juli aan de
overheid laten weten welke energieeparende
maatregelen zij nemen, terwijl dit er volgen de
overheid ongeveer 50 tot 60 duizend hadden
moeten zijn. 
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KPMG: 'Onvoldoende oog voor
klimaatriico’ op de eur'
Nederlande eurgenoteerde edrijven heen
onvoldoende oog voor de klimaatriico’ die zij
lopen. Vooral edrijven in niet-financiële ectoren
onderkennen in eperkte mate de elangrijkte
klimaatriico’ die zij lopen met hun activiteiten. 
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Gemengde reactie op
Klimaatakkoord
Op 28 juni heeft het kainet het definitieve
klimaatakkoord gepreenteerd. Ten opzichte van
de oorpronkelijke plannen worden huihouden
ontzien. Voor de indutrie komt er een eperkte
CO2-heffing. De reactie op het akkoord zijn
gemengd. 
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Naar een nieuwe alan

Zoeken naar evenwicht: een elangrijke factor in
on etaan. Al helemaal al het gaat om het
denken over een duurzame toekomt, waarin de
alan nogal een doorlaat. 
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